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Interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande Richard Lundberg om Hantverkshuset
Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att komma i arbete.
Socialnämndens dito är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i
livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Hantverkshuset är en anpassad arbetsverksamhet i kommunal regi. I huset jobbar ca 40 deltagare
(innan sparkraven 2019 ca 50 deltagare) med aktiviteter under arbetsplatslika förhållanden där varje
deltagare har ett individuellt schema utformat efter förmåga och behov. Verksamheten är riktat till
de som ännu inte är klara att ta steget ut på en ordinarie arbetsmarknad. Men för de som är det, har
insatser som staden tidigare erbjöd som JobbPåSikt och JagKan varit det naturliga steget efter
Hantverkshuset.
Sysselsättningen är en mötesplats för den som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättningen och
drivs av Socialförvaltningen. Där finns spel och möjligheter att måla, handarbeta, umgås, göra
utflykter etc. Verksamheten fungerar som en träffpunkt, dvs deltagarna kan komma fritt utan att
följa något schema.
Verksamheten på Hantverkshuset har varit en del av Arbetsmarknadsförvaltningen och bedrivits på
uppdrag av Socialförvaltningen medan Sysselsättningen är en del av Socialförvaltningens
vuxenenhet. Nu finns ett förslag om att samlokalisera de båda verksamheterna och även
Hantverkshuset ska bli en del av Socialförvaltningens vuxenenhet. I sammanhanget förs
förhandlingar om att säga upp den personal som finns på Hantverkshuset och utlysa tjänsterna där
på nytt. Vision hävdar att detta är ett sätt att kringgå LAS, lagen om anställningsskydd, eftersom de
anser att Helsingborgs stad ska betraktas som en arbetsgivare.
Därför vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:
•
•
•
•
•

Anser du att det är Arbetsmarknadsnämndens ansvar att ha riktade verksamheter speciellt
för personer med psykisk ohälsa som en väg för dessa in på arbetsmarknaden?
Hur ser du på de speciella insatser din nämnd tidigare haft för denna grupp, vilka arbetat
enligt IPS-metoden/Individual Placement Support?
Anser du att det finns ett behov av riktade insatser speciellt för denna grupp och att dessa i
så fall arbetar evidensbaserat med IPS-metoden eller liknande?
Hur ser du på förslaget att slå samman de båda verksamheterna?
Hur ser du på förslaget att säga upp den personal som finns på Hantverkshuset?
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